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 KWIATY WIEJSKICH OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH 
– CZY JESZCZE JE PAMIETAMY? 

FLOWERS OF RUSTIC BACKYARD GARDENS: 
DO WE REMEMBER THEM YET? 

S t r e s z c z e n i e  

Niezbędnym elementem w rustykalnym stylu ogrodu są piękne i długo kwitnące kwiaty na 
rabatach, grządkach lub w zwartych grupach. Tworzą one niepowtarzalny magiczny klimat, 
przyciągają uwagę bogatą gamą barw i faktur oraz zachowują wiejską tradycję. 
Obecne ogrody wiejskie Podkarpacia, omawiane na przykładzie gminy Markowa, w większości 
(53%) odzwierciedlały modę panującą w wiejskich ogrodach przydomowych. Jednak brak było w 
nich bogactwa gatunków i kolorystki kwitnących roślin sadzonych tradycyjnie, natomiast częściej 
zauważało się nowe gatunki roślin ozdobnych. Przeprowadzone badania wykazały, że gatunki roślin 
kwiatowych uprawiane dawniej rosły tylko w 47% ogrodów, w tym 69% stanowiły ogrody, do któ- 
rych wprowadzono gatunki roślin iglastych. W tradycyjnych ogrodach dominowały rośliny 
jednoroczne. Ponadto często sadzonymi gatunkami były: aksamitka rozpierzchła (Tagetes panula), 
floks wiechowaty (Phlox paniculata), dalia ogrodowa (Dahlia cultorum), mieczyk ogrodowy 
(Gladiolus hybridus). 

Słowa kluczowe: ogród wiejski, wieś polska, gatunki ginące 

A b s t r a c t  

An indispensable characteristic of a rustic garden style are beautiful flowers with long lasting bloom 
on rows, flower beds and in compact groups. They create a unique, magic climate, attract 
attention with a rich gamut of colours and texture, and contribute to the preservation of the rural 
tradition. 
Present rustic gardens of Podkarpacie, as in the surroundings of Markowa commune, mostly (53% of 
gardens) reflected the fashion dominating urban backyards. They were missing the typical richness 
of species and colours of blooming plants, instead they contained more new species of ornamental 
plants. The performed studies revealed that historically grown flower species were found in merely 
47% of the gardens studied. Nevertheless, in 69% of those gardens coniferous species have already 
been planted. In traditional gardens annual plants dominated. In addition French marigold (Tagetes 
patula), summer phlox (Phlox paniculata), dahlia flower (Dahlia cultorum) and gladiolus (Gladiolus 
hybridus) where often planted. 
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WSTĘP 

Rośliny ozdobne od zawsze towarzyszyły człowiekowi i miały dla niego istotne 
znaczenie. Wynikało ono z powszechnie dostrzeganych walorów dekoracyjnych, na 
które składało się bogactwo form, barw i kształtów, a także oddziaływanie na zmysł 
powonienia1. 

Współczesna wieś polska ulega ciągłym przeobrażeniom, które obejmują także 
ogrody2. Powstawanie nowoczesnych ogrodów związane jest z osiedlaniem się 
ludności miejskiej i pojawianiem się w krajobrazie wsi nowoczesnej architektury 
mieszkalnej. Jednocześnie przenoszone są w przestrzeń wiejską obce elementy 
architektury, rodzaje nawierzchni i ogrodzeń oraz brak stosowanych wcześniej 
gatunków roślin3. 

Za bezpośrednią przyczynę zmian w wyglądzie i charakterze wiejskiego ogro- 
du należy uznać wpływ nowych tendencji sztuki ogrodowej. W miejsce barwnych 
ogrodów przepełnionych kwiatami pojawiają się coraz częściej ogrody z krzewa- 
mi i drzewami iglastymi4. Również istotnym czynnikiem wpływającym na zmianę 
krajobrazu wiejskiego w strefach podmiejskich jest zacieranie się granic pomię- 
dzy wsią a miastem5. 

TRADYCYJNA ROŚLINNOŚĆ OGRODÓW WIEJSKICH 

W dawnych ogrodach wiejskich charakterystyczną roślinność stanowiły kwiaty 
rosnące najczęściej w przedogródkach, do których trafiały z pałacowych lub 
klasztornych ogrodów6, a także przenoszono je, jak wynika z piśmiennictwa, z łąk  
i lasów, o czym informują Mitkowska7 i Karpicka-Antczak8.. Przy ogrodzeniu często 
sadzono gatunki wysokie, widoczne z drogi lub zastępujące niski płot, np. malwy 
(Althea), ostróżki (Delphinium), kosmosy (Cosmos), rudbekie (Rudbeckia), liliowce 
(Hemerocallis), irysy (Iris), floks (Phlox), dalie (Dahlia), słoneczniki (Helianthus). 
Wnętrze przedogródka wypełniały rośliny o wyrazistych barwach, pachnące: chry- 
zantema (Chrysanthemum), nagietek (Calendula officinalis), lwia paszcza 
(Antirrhinum), lak (Cheiranthus), goździk (Dianthus), lewkonia (Matthiola), cynia 
(Zinnia), aksamitka (Tagetes), maciejka (Matthiola bicornis), rezeda (Reseda), ruta 
(Ruta), wieczornik (Hesperis), mak (Papaver), orlik (Aquilegia), serduszka (Dicentra), 
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łubin (Lupinus), pysznogłówka (Monarda), dzielżan (Helenium), lepnica (Silene), 
przebiśnieg (Galanthus), wiesiołek (Oenothera), piwonia (Peonia), pierwiosnek 
(Primula), stokrotka (Bellis), eszolcja (Eschscholzia), kocanka (Helichrysum), ślazówka 
(Lavatera), dziewanna (Verbascum), omieg (Doronicum)9, krwawnik (Achillea), 
naparstnica (Digitalis), dzwonek (Campanula), narcyz (Narcissus)10. 

Wymienione rośliny można było spotkać w ogrodach mikroregionu łańcuckie- 
go. Potwierdzają to łańcuckie dokumenty zawierające spis roślin, które stosowano  
w latach 30. ubiegłego wieku do dekoracji zamkowego parku11. Stąd mieszkańcy  
z okolic Łańcuta pozyskiwali do swoich ogrodów sadzonki i nasiona kwiatów, które 
następnie wymieniano miedzy sobą. O pochodzeniu roślin z ogrodów zamkowych 
świadczy fakt, że starsze osoby do dzisiaj używają lokalnych określeń, m.in. georginia 
dolaty. Drugi człon tej nazwy oznacza prawdopodobnie nazwisko zamkowego 
ogrodnika – Dolata, pracującego za czasów Alfreda Potockiego12. 

Jak podaje Bach i Kapias13 oraz Zątek14, obecnie coraz częściej sadzone są 
barwne i karłowate formy krzewów iglastych, które z założenia nie powinny wy- 
stępować w tradycyjnym wiejskim ogródku, gdyż dawniej uważano, że ich miejs- 
ce jest w lesie. Strzyżony żywopłot z tui, płożące jałowce za betonowym ogro- 
dzeniem – to często występujący element w krajobrazie wsi. Nowe podejście do 
urządzania ogrodów wypiera stare dzięki współczesnym reklamom i dostępności 
różnych gatunków roślin w szkółkach. 

TEREN BADAŃ 

Badania inwentaryzacyjne roślinności przeprowadzono w 317 ogródkach przy- 
domowych od VII do IX w 2009 roku na terenie gminy Markowa, położonej  
w południowo-wschodniej części powiatu łańcuckiego należącego do województ- 
wa podkarpackiego15. Określono liczbę ogródków, w których sadzono dawne 
gatunki roślin jednorocznych, bylin oraz roślin cebulowych i bulwiastych. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w ogródkach przydomowych  
w gminie Markowa stwierdzono, że spośród 317 analizowanych ogródków, tylko  
w 149 (47%) rosły tradycyjne rośliny kwiatowe (tab. 1). 
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ogródków przydomowych Ziemi Przemyskiej, Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. nr 510, 2006, s. 663-671. 
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Tabela 1 

Gatunki występujące w przedogródkach wiejskich na terenie gminy Markowa 

Gatunki Liczba przedogródków % 
Rośliny cebulowe i 
bulwiaste 

  

Mieczyk ogrodowy 35 23,48 
Dalia ogrodowa 40 26,84 
Czosnek olbrzymi 1 0,67 
Rośliny jednoroczne   
Szarłat zwisły 3 2,01 
Lwia paszcza 2 1,34 
Nagietek lekarski 7 4,69 
Kosmos podwójnie 
pierzasty 

10 6,71 

Słonecznik zwyczajny 8 5,36 
Ślazówka ogrodowa 11 7,38 
Lewkonia letnia 3 2.01 
Szałwia błyszcząca 4 2,68 
Nasturcja większa 1 0,67 
Cynia wytworna 20 13,42 
Aksamitka rozpierzchła 58 38,92 
Byliny   
Aster gawędka 3 2,01 
Ostróżka wyniosła 1 0,67 
Serduszka okazała 2 1,34 
Omieg kaukaski 5 3,35 
Liliowiec rdzawy 6 4,02 
Wiesiołek czteropłatkowy 3 2,01 
Floks wiechowaty 52 34,89 
Rudbekia dwubarwna 28 18,79 

 

Najczęściej rosnącymi gatunkami roślin kwiatowych były (tab. 1): aksamitka 
rozpierzchła (Tagetes panula) – 38,92%, floks wiechowaty (Phlox paniculata) – 
34,79%, dalia ogrodowa (Dahlia cultorum) – 26,84%, mieczyk ogrodowy (Gladiolus 
hybridus) – 23,48%. Najmniej natomiast zaobserwowano gatunków takich jak: 
nasturcja większa (Tropaeolum majus) – 0,67%, czosnek olbrzymi (Allium giganteum) 
– 0,67%, ostróżka wyniosła (Delphinium elatum) – 0,67%, lwia paszcza (Antirrhinum 
majus) – 1,34%, serduszka okazała (Dicentra spectabilis) – 1,34%, szarłat zwisły 
(Amaranthus caudatus) – 2,01%, lewkonia letnia (Matthiola incana) – 2,01%, aster 
gawędka (Aster amellus) – 2,01%, szałwia błyszcząca (Salvia splendens) – 2,68% oraz 
omieg kaukaski (Doronicum orientale) – 3,35%. 

Zebrana w okresie badań dokumentacja fotograficzna przedstawia wybrane 
ogródki rustykalne w gminie Markowa (rys. 1–10). 

Jak podaje literatura16, coraz częściej występują na obszarze wiejskim połącze- 
nia np. malwy (Althea), ostróżki (Delphinium), dalii (Dahlia) z żywotnikami (Thuja), 
cyprysikami (Chamaecyparis), cisami (Taxus) i jałowcami (Juniperus). 

                                                           
16  E. Priwieziencew, O wirydarzu polskim, czyli o tradycyjnych ogródkach i wiejskich kwiatkach, Biuletyn 
Informacyjny Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Regionalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Przysieku, nr 24, 2005, s. 1-4. 
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Rys. 1-5.  Dokumentacja fotograficzna badanego terenu. Przykłady wybranych ogródków wiejskich  
z tradycyjną roślinnością 

Fig.  1-5.  Photographic documentation of the studied area. Examples of rustic gardens with traditional 
vegetation 
 
 
 

Takie połączenie tradycyjnych roślin zielnych z nowymi gatunkami roślin iglastych, 
nie występującymi wcześniej na obszarach wiejskich, zaobserwowano również  
w ogródkach gminy Markowa (rys. 6–10). 
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Rys. 6-10. Dokumentacja fotograficzna badanego terenu. Przykłady wybranych ogródków wiejskich  
z tradycyjną roślinnością w połączeniu z roślinami iglastymi 

Fig. 6-10. Photographic documentation of the studied area. Examples of rustic gardens with traditional 
vegetation mixed with coniferous plants 
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PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonych badań wynika, że na Podkarpaciu są jeszcze takie obsza- 
ry wiejskie, jak gmina Markowa, na których występują liczne ogrody z tradycyjnymi 
gatunkami roślin ozdobnych, w których dominują rośliny jednoroczne. Ponadto 
często sadzonymi gatunkami są: floks wiechowaty (Phlox paniculata), dalia ogro- 
dowa (Dahlia cultorum), mieczyk ogrodowy (Gladiolus hybridus). 

Wprowadzanie do tych ogrodów roślin iglastych ozdobnych i skazanie na utra- 
tę tradycyjnych gatunków roślin zielnych, takich jak: irysy, lilie, dalie, malwy itp. jest 
dużą stratą dla ogrodowej różnorodności biologicznej i dla krajobrazu pod- 
karpackiej wsi. 

Należy dążyć do zachowania tradycji regionalnych ogrodów wiejskich. Mogą 
one stać się atrakcją zarówno dla polskich, jak i europejskich turystów. Nasze polskie, 
wiejskie ogrody mają wielką szansę stanowić kontynuację tradycji wśród przyszłych 
pokoleń, dzięki której nie zostaną zapomniane17 (zobacz też przypis: 2 i 9). 
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